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Γράμμα από την Πρόεδρο του Δ.Σ. κα Δομινή Σαρρή
Με την ετήσια αναφορά του έτους 2008 μου δίνεται η ευκαιρία να έρθω σε
επαφή μαζί σας και να εκφράσω την ιδιαίτερη ευχαρίστηση και υπερηφάνεια
για το προσωπικό του Ιδρύματος που εργάστηκε σκληρά για την τελική
απόκτηση του σήματος «ποιότητας».
Το «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται στο πλευρό των οικογενειών
εκείνων που εναγωνίως ψάχνουν βοήθεια για την αντιμετώπιση των «ειδικών»
προβλημάτων των παιδιών τους. Τώρα με την απόκτηση του σήματος έχουμε
την δυνατότητα να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες
μας, ώστε να ελαφρύνουμε τους γονείς αυτούς, προσφέροντας ένα πλαίσιο με
τις πιο κατάλληλες συνθήκες για την πρόοδο των παιδιών τους.
Σας ευχαριστώ όλους και ελπίζω όπως με ομαδική εργασία και πνεύμα
συνεργασίας συνεχίσουμε να προσφέρουμε ότι καλύτερο ο καθένας μας μπορεί
από την θέση του για την ανοδική πορεία του Ιδρύματός μας.
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Λίγα λόγια από την Επιστημονική Διευθύντρια κα Πέννυ Παπανικολοπούλου ...
Αγαπητοί Φίλοι του «Θεοτόκος»,
Το 2008 μας έφερε
οικονομικές προκλήσεις

παγκόσμιες
και

ανάγκη

περίσκεψης για το τι έχει προτεραιότητα
στις

παρεχόμενες

«Θεοτόκος».
όλοι

του

Το «Θεοτόκος» βάζει

προτεραιότητα
Φέτος,

υπηρεσίες
στην

μαζί,

Ποιότητα!

καταφέραμε να

κερδίσουμε το πρώτο μας Ευρωπαϊκό
Σήμα

Ποιότητας

στο

πρόγραμμα

European Quality Mark of Assurance for Social Services “EQUASS” της οργάνωσης
“Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Αποκατάσταση” (EPR).
Η απόκτηση σήματος Ποιότητας μας οδηγεί στη συνεχή επικοινωνιακή βελτίωση του
φορέα. Δημιουργούμε ένα σύστημα όπου όλοι μαζί (διοίκηση, διεύθυνση, εργαζόμενοι και
εξυπηρετούμενοι) αποκτούμε φωνή και συγκεκριμένες διαδικασίες μέσα από τις οποίες
μπορούμε να εκφράσουμε την δημιουργική μας άποψη. Προτάσεις και παράπονα
αναλύονται και συζητούνται σε πνεύμα συνεργασίας για το καλό των παιδιών / νέων και του
φορέα. Κάθε πρόταση και κάθε παράπονο πρέπει να αντιμετωπίζεται ως καλόπιστη πιθανή
ιδέα για τη βελτίωση των διαδικασιών του φορέα. Η διαδικασία αξιολόγησης και αυτόαξιολόγησης του προσωπικού μαζί με το ανώνυμο ερωτηματολόγιο δίνει την ευκαιρία να
κάνουμε όλοι την αυτοκριτική μας και να βελτιωθούμε απέναντι στην εικόνα που
ανατροφοδοτείται από τους προϊσταμένους και τους υφισταμένους μας.
Πάνω απ’ όλα δόθηκε φωνή στους νέους και τις οικογένειές τους μέσα από το Ατομικό
Πλάνο Αποκατάστασης, το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης & την αξιολόγηση προγράμματος
από εκπαιδευόμενο, όπου ο κάθε γονέας μπορεί να εκθέσει τους προβληματισμούς του
αλλά και τις προτάσεις του για καλύτερες υπηρεσίες για παιδιά και νέους με αναπτυξιακές
διαταραχές. Στο τέλος κάθε χρονιάς οι γονείς απαντούν στο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης
και όλες οι υποδείξεις συλλέγονται, συζητούνται και απαντώνται ατομικά με τον κάθε
γονέα, εφόσον είναι επώνυμο.
Οι οικογένειες που στηρίζουμε έχουν ανάγκη από ενδυνάμωση και σύνδεσης με τα
εσωτερικά τους εφόδια ώστε να ζήσουν μία ικανοποιητική ζωή. Η ενδυνάμωση αποτελεί
στόχο της κοινωνικοποίησης των παιδιών και των οικογενειών. Κάθε παιδί καθώς και η
οικογένειά του κοινωνικοποιείται μαθαίνοντας πώς να απαντά στις ανάγκες του αλλά και
πώς να προσφέρουν στους άλλους. Το «Θεοτόκος» ως Σχολείο Ζωής αυξάνει τις δεξιότητες
και την αυτοπεποίθηση των παιδιών και των οικογενειών που στηρίζουμε.

Για

την

επίτευξη όλων των αποτελεσμάτων που περιγράφονται στην παρούσα ετήσια αναφορά
συνετέλεσε μεγάλη ομάδα ανθρώπων η οποία υποστηρίχθηκε ποικιλοτρόπως σε πολλά
επίπεδα από την ηγεσία του «Θεοτόκος».
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Ι. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ….
Το Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» . . .
είναι κοινωφελές, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός. Είναι Ν.Π.Ι.Δ. το οποίο
συστάθηκε το 1954, επιχορηγούμενο και εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο οργανισμός εξυπηρετεί παιδιά και νέους με Νοητική Υστέρηση,
καθώς επίσης και τις οικογένειές τους.

Σκοπός . . .
του Ιδρύματος «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι η μέριμνα των παιδιών και νέων με Νοητική Υστέρηση
μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων, τα οποία αποβλέπουν στην πρόληψη, αγωγή,
διαπαιδαγώγηση,

κοινωνική

προσαρμογή,

έρευνα,

επαγγελματική

κατάρτιση

και

επαγγελματική αποκατάσταση.

Όραμα . . .
να εξελιχθεί το «Θεοτόκος» σε ένα από τα πρότυπα αποκαταστασιακά κέντρα στην Ευρώπη
και να διαδραματίσει κεντρικό και ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία ενός κόσμου όπου τα
άτομα με νοητική υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές ανεπάρκειες θα έχουν ίσα δικαιώματα στη
ζωή και στην εργασία

Αποστολή. . .
με συνεχή βελτίωση και καινοτόμες προσεγγίσεις, μέσα από διαρκώς προσαρμοζόμενα
εξειδικευμένα προγράμματα, να προετοιμάζουμε παιδιά και νέους με νοητική υστέρηση και
άλλες αναπτυξιακές ανεπάρκειες να μάθουν να ζουν, να εργάζονται και να συμμετέχουν στην
καθημερινή ζωή.

Αξίες μας είναι . . .


Σεβασμός στα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια
Ο σεβασμός για την προσωπική ζωή των νέων με νοητική υστέρηση και άλλες
αναπτυξιακές ανεπάρκειες και των οικογενειών τους καθώς και η εξασφάλιση των
δικαιωμάτων τους. Η τιμιότητα, η εμπιστευτικότητα και η αφοσίωση στο έργο μας
που αποτελεί και το θεμέλιο των σχέσεών μας με τους εξυπηρετούμενους.



Προσφορά στην κοινότητα
Όλοι έχουμε κάτι να προσφέρουμε στην κοινότητα που ζούμε και κερδίζουμε οι ίδιοι
από τη διαδικασία της προσφοράς.
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Ένταξη
Η κοινωνική ένταξη σημαίνει ότι η κοινότητα προσαρμόζεται αγκαλιάζοντας το άτομο
με νοητική υστέρηση, αλλά και αυτό προσαρμόζεται ομαλά στην κοινότητα. Είναι
αμοιβαία η προσπάθεια και διαδικασία προσαρμογής.



Εμψύχωση
Η εμψύχωση των ατόμων με νοητικές ανεπάρκειες επιβεβαιώνεται από αυτά
περισσότερο, όταν νοιώθουν ότι ανήκουν στην κοινότητα, αναγνωρίζεται η αξία τους
και έχουν κίνητρο να δημιουργήσουν και να προσφέρουν οι ίδιοι.



Ισότητα
Η προσπάθεια να δημιουργήσουμε το αίσθημα της ελπίδας και των ίσων ευκαιριών για
όλα τα άτομα με νοητική υστέρηση που εξυπηρετούμε.



Δέσμευση
Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο
περιορισμός του ατόμου με νοητική υστέρηση και να προωθείται η τεχνική της
προσομοίωσης στην κατάρτιση. Η εκπαίδευση και κατάρτιση γίνεται όσο το δυνατόν
κοντύτερα στην πραγματικότητα ή και μέσα στην κοινότητα.
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ΙΙ. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
Το Κέντρο «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι δημιούργημα ιδιωτικής πρωτοβουλίας με κοινωφελή
χαρακτήρα. Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εθελοντικά προσφέρει τις
υπηρεσίες του (αμισθί). Λειτουργεί από το 1963, επιχορηγείται μερικά και εποπτεύεται από το
Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας. Έχει εξυπηρετήσει και προσφέρει ειδικά προγράμματα σε πάνω
από 4.000 παιδιά και νέους με νοητική υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές ανεπάρκειες.
Επί 46 χρονιά παρέχει ειδική αγωγή, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση σε
παιδιά και νέους-ες, ηλικίας 3 έως 25 ετών, υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από πρωτοπόρα
προγράμματα αναγνωρισμένα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το «Θεοτόκος» βρίσκεται στον Δήμο Ιλίου στα δυτικά προάστια της Αθήνας και
αποτελεί πρότυπο προνοιακό κέντρο για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Επίσης, συμμετείχε στο
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Αποκατάστασης από το 1982 έως το 1994 εκπροσωπώντας την
Ελλάδα στη Νοητική Υστέρηση και σε πάμπολλες πρωτοβουλίες και δράσεις.
Το εξειδικευμένο προσωπικό μαζί με το προσωπικό της άμεσης φροντίδας και
παρέμβασης δημιουργούν ποιοτικά προγράμματα προσπαθώντας να κρατήσει μικρή αναλογία
μεταξύ εξυπηρετουμένων και προσωπικού. Οι αναλογίες σήμερα στις μικρές ηλικίες είναι 1
Λειτουργός Αποκατάστασης προς 6 παιδιά και φτάνει στους 1 προς 10 για τους εφήβους και
νέους που έχουν ήδη εκπαιδευτεί αρκετά στους βασικούς τομείς. Η κατάσταση της Νοητικής
Υστέρησης απαιτεί μακρόχρονη παρέμβαση για αποτελεσματική αντιμετώπιση. Ο αριθμός του
προσωπικού είναι 99 άτομα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
Ψυχοπαιδαγωγικές Υπηρεσίες: Διάγνωσης και Στήριξης Παιδιών και των Οικογενειών τους.
Η διεπιστημονική ομάδα που στελεχώνει τις υπηρεσίες αποτελείται από: ψυχολόγους,
νοσηλεύτρια, κοινωνικούς λειτουργούς, νευρολόγο, παιδοψυχίατρο, ψυχίατρο, ειδικούς
παιδαγωγούς, εργοθεραπευτές και λογοπεδικούς.

Συμβουλευτικός Σταθμός: Για παιδιά και γονείς του Κέντρου όπου λειτουργούν ομάδες
γονέων, αδελφών και παιδιών. Εξυπηρετεί τις οικογένειες του Κέντρου όλο το χρόνο.

Πρώιμη Παρέμβαση: «ΜΗΤΙΣ» για νήπια 2,5 - 6 ετών. Σκοπός είναι η πρόληψη, η έγκαιρη
και σωστή διάγνωση, παρέμβαση και ένταξη των παιδιών σε σχολεία της κοινότητάς τους.

Παιδαγωγικό

τμήμα:

δυσκολεύονται

να

Τμήμα

ενταχθούν

για
σε

παιδιά
σχολικό

προσχολικής

και

πλαίσιο

παρουσιάζουν

και

σχολικής

ηλικίας

που

ψυχοκινητική

καθυστέρηση και νοητική υστέρηση με σοβαρές διαταραχές του λόγου και της γενικότερης
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επικοινωνίας. Ο στόχος του προγράμματος στο παιδαγωγικό τμήμα είναι να εκπαιδευτούν τα
παιδιά σε δεξιότητες καθημερινής ζωής ώστε να αυτονομηθούν στο μεγαλύτερο δυνατό
βαθμό. Όλα τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα καλύπτουν όλους τους τομείς ωρίμανσης
του παιδιού. Δεν είναι στόχος η προστασία και μόνο αλλά η ανάπτυξη της αυτοεξυπηρέτησης
και απώτερης κοινωνικής ένταξης κάθε παιδιού. Αυτός είναι ο στόχος και όχι απλά η
προνοιακή φύλαξη.

Προεπαγγελματικό τμήμα: για εφήβους που αδυνατούν να παρακολουθήσουν τη μέση
εκπαίδευση.

Δραστηριότητες

καθημερινής

ζωής

και

εμπέδωση

των

κατακτηθέντων

μαθησιακών γνώσεων. Προσφέρονται ειδικά προγράμματα επικοινωνίας, αυτοεξυπηρέτησης
και δημιουργικότητας. Αρχικός επαγγελματικός προσανατολισμός και προετοιμασία για
επαγγελματική κατάρτιση.

Επαγγελματική κατάρτιση: Για νέους άνω των 16 σε εργαστήρια που αποτελούν ένα
Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) για νέους με Νοητική Υστέρηση
πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εργασίας – Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
Οι νέοι εκπαιδεύονται σε εργαστήρια με άρτια υλικοτεχνική υποδομή στα ακόλουθα
αντικείμενα κατάρτισης : Κηπουρική - Θερμοκήπιο -Φροντίδα πρασίνου, Συντήρηση κτιρίων,
Γραφικές τέχνες (βιβλιοδεσία, τυπογραφία, μεταξοτυπία), Βοηθοί Γραφείων (γραμματειακή
υποστήριξη), Προετοιμασία και διανομή εδεσμάτων (catering), Τυποποιημένα εποχιακά
προϊόντα, Παρασκευή ειδών δώρων, Λιανική πώληση, Κεραμική, Ξυλουργικές εργασίες,
Ανακύκλωση χαρτιού και αλουμινίου, Υφαντική, Ραπτική, Πλυντήρια, Πλυντήριο αυτοκινήτων.

Προώθηση στην Ελεύθερη αγορά εργασίας μετά την Κατάρτιση από την υπηρεσία
«ΕργΑξία». Παρακολούθηση και υποστήριξη του νέου και του εργοδότη μετά την πρόσληψη.
Εφαρμόζεται το μοντέλο της Υποστηριζόμενης Εργασίας από εξειδικευμένο προσωπικό. Έχουν
αποκατασταθεί 135 νέοι στην ανοικτή αγορά και στηρίζουμε τους ίδιους, τις οικογένειές τους
και τους εργοδότες ώστε να διατηρηθεί η θέση εργασίας των αναπήρων.

Κέντρο Επαγγελματικής Προετοιμασίας & Προώθησης (ΚΕΠΠ)
Το ΚΕΠΠ είναι ένα νεοσύστατο τμήμα. Το πρόγραμμά του απευθύνεται σε νέους- νέες 25-30
ετών, απόφοιτους των Εργαστηρίων. Έχει διάρκεια δύο χρόνια, απαιτείται επιθυμία και
δέσμευση ώστε να προσληφθεί σε κανονική εργασία στην κοινότητα.

Εμπλουτιστικά Προγράμματα:
1.

Θεατρική Μουσική Έκφραση

2.

Δημιουργική Απασχόληση

3.

Μικρο-ηλεκτρονικό Εργαστήριο

4.

Ειδική Φυσική Αγωγή
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
Το 2008 εργάσθηκαν στο «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» 103 άτομα εκ των οποίων τα 93 ήταν με πλήρη
απασχόληση και τα 10 με μερική απασχόληση.
1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το Διοικητικό προσωπικό αποτελείται από 25 εργαζόμενους (full-time).
Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

1 (full-time),

Προσωπάρχης

1 (full-time),

Λογιστήριο

4 (full-time),

Γραμματεία

3 (full-time),

Υποστήριξη Η/Υ

1 (full-time),

Οικονομείο

1 (full-time),

Βοηθητικό προσωπικό

9 (full-time),

Θυρωρείο

4 (full-time),

Οδηγός

1 (full-time)

Ετήσιος Απολογισμός 2008
8/55

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το Επιστημονικό προσωπικό που εμπλέκεται άμεσα στην παροχή υπηρεσιών αποτελείται από
78 εργαζόμενους (68 full-time και 10 part-time).
Α. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Επιστημονική Διευθύντρια – Ψυχολόγος

1 (full-time)

Κοινωνική Υπηρεσία:

5 Κοινωνικούς Λειτουργούς (full-time),

Ψυχολογική Υπηρεσία:

4 Ψυχολόγους (3 full-time & 1 part-time),

Λογοθεραπευτική Υπηρεσία:

3 Λογοπεδικούς (2 full-time & 1 part-time),

Ιατρική Υπηρεσία:

1 Νευρολόγος (part-time),
1 Ψυχίατρος (part-time),
1 Παιδοψυχίατρος (part-time),
1 Νοσηλεύτρια (full-time),

Υπηρεσία Υποστηριζόμενης Εργασίας
«ΕργΑξία»:

3 Σύμβουλοι Εργασίας (full-time),

Β. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:
ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:

3 Καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής
(2 full-time & 1 part-time),

ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:

1 Ψυχολόγος (part-time),
1 Λειτουργός αποκατάστασης (full-time)

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ:

1 Εκπαιδευτής (full-time)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

1 Λειτουργός αποκατάστασης (part-time)

Γ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:

5 Εκπαιδευτές / λειτουργοί αποκατάστασης (full-time)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ:

6 Εκπαιδευτές / λειτουργοί αποκατάστασης (full-time)

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ:

7 Εκπαιδευτές / λειτουργοί αποκατάστασης (full-time)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:

28 Εκπαιδευτές / λειτουργοί αποκατάστασης (full-time)
2 Εκπαιδευτές / λειτουργοί αποκατάστασης (part-time) &
2 Εργάτες (full-time)

ΚΕΠΠ:

1 Λειτουργός αποκατάστασης (full-time)

Ετήσιος Απολογισμός 2008
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το Επιστημονικό προσωπικό του «Θεοτόκος» εκπαιδεύτηκε συνολικά 49 ημέρες μέσα
από εκπαιδευτικά προγράμματα εντός του Κέντρου καθώς και μέσα από τη συμμετοχή του σε
ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια.
Μέσα στο 2008 πραγματοποιήθηκαν έξι (6) συνολικά προγράμματα επιμόρφωσης
όλου του προσωπικού στο χώρο του «Θεοτόκος». Αναλυτικά:

Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΩΡΕΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

1

22/1/2008

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΟΧΩΝ

5

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

2

15/2/2008

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ

3

ΙΑΤΡΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΝΟΗ

3

22/2/2008

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

2

ΙΑΤΡΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΝΟΗ

4

8/5/2008

ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

1½

ΓΕΡΟΝΤΑΣ Α.

5

27/6/2008

<<ΠΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ
ΖΩΗ ΤΩΝ Α. ΜΕ Α. ;>>
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
<<ΘΕΟΤΟΚΟΣ>>

6

Π.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Μ.ΜΕΛΑΝΙΤΗ
Κ.ΚΑΤΣΟΥΔΑ
Θ.ΤΣΙΦΟΣ Τ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ε.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Χ.ΚΑΤΣΟΥΔΑ

6

4/9/2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
<<ΘΕΟΤΟΚΟΣ>>

2

Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Μ. ΜΕΛΑΝΙΤΗ

Επίσης, εικοσιπέντε (25) άτομα από το προσωπικό παρακολούθησαν είκοσι (20)
σεμινάρια και ημερίδες τα οποία πραγματοποιήθηκαν από εξωτερικούς φορείς εντός Ελλάδας.
Αναλυτικά:
Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1

1,2 κ 3/2/2008

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

2

12/2/2008

ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΣΑΝ ΟΛΑ ΤΑ
ΑΛΛΑ

3

15 - 16/2/2008

4

22,23 κ
24/2/2008

5

4-5/3/2008

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΟΣ
PECS(Exchange
Communication System) part
3 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
"ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
& ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ SPECIAL
OLYMPICS"

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤ
ΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΓΟΝΕΩΝ &
ΦΙΛΩΝ Ν.Υ.Α.
"ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ"

ΜΕΡΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

3

ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ

ΠΕΨΑΕΕ

2

ΚΑΤΣΟΥΔΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

RYRAMID
EDUCATIONAL
CONSULTANTS

3

ΚOΡOΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ

2

ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΑΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

SPECIAL
OLYMPICS
ΔΗΜΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ετήσιος Απολογισμός 2008
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Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ

6

6/3/2008

7

18/3/2008

8

9

16

ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ
«ΝΕΑ ΠΟΛΙΣ»

1

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕΨΑΕΕ

1

ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΚΑΙΤΗ

1

ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΟΦΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

1

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΩ
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ
ΜΕΝΗ

TACT HELLAS,
ΘΕΟΤΟΚΟΣ, ΤΟ
ΠΕΤΑΓΜΑ

1

ΚΡΗΤΙΚΟΥ Σ.
ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΧΡ.
ΑΡΤΕΛΑΡΗ ΧΡ.
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΚΑΙΤΗ
ΜΟΥΣΝΥ, ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ

1

ΜΕΡΑΒΟΓΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

MDA

1

ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΚΑΙΤΗ

7/4/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝ
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

11

15

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN: ΤΟ
ΣΗΜΕΡΑ Κ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

19, 20 κ
21/4/2008

14

ΜΕΡΕΣ

21/3/2008

18/4/2008

13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
ΤΕΣΤ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
FORUM 'O8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΨΥΧΙΚΗ
ΥΓΕΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

"ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ"
ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Κ ΦΙΛΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ
DOWN

10

12

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

6/5/2008

25/6/2008

8-9/9/2008

ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΑ
ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ Υ.Υ.Κ.Α
ΓΙΑ ΤΟ 2007-2013
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΝΑΠΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΙΚΠΑ

1

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,
ΠΑΠΠΑ ΓΙΩΤΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤ.

2

ΑΡΤΕΛΑΡΗ Χ.,
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Β.,
ΓΛΗΝΕΛΗΣ Γ.,
ΡΟΥΣΣΟΣ Γ.,
ΣΤΕΦΑΤΟΥ Α.

6/10/2008

Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

MARKET ON
WHEELS

1

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,
ΠΑΠΠΑ ΓΙΩΤΑ,
ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΧΡΥΣ.,
ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝ.

11-12/10/2008

Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ
ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ

2

ΤΖΗΝ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ετήσιος Απολογισμός 2008
11/55

Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ

17

21-22/11/2008

18

19/12/2008

20

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

18-20/12/2008

H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ GRUNDTVIG
& LEONARDO
4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΙΔΙΟΥ & ΨΥΧΙΚΟ
ΤΡΑΥΜΑ»

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΕΡΕΥΝΩΝ

ΜΕΡΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

2

ΣΑΡΚΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

1

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΩ
ΠΑΠΠΑ ΓΙΩΤΑ

ΙΚΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΛΕΤΗΣ &
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΣΙΣΣΥ
3

Τέλος, οκτώ (8) άτομα παρακολούθησαν οκτώ (8) συνέδρια τα οποία οργανώθηκαν στο
εξωτερικό. Αναλυτικά:
Α
/
Α

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΧΩΡΑ

ΜΕΡΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΒΕΛΓΙΟ
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

2

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΒΕΛΓΙΟ
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

2

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛ
ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

1

26 κ
27/2/2008

EQUASS EXCELLENCE
AUDITOR TRAINING

EUROPEAN
PLATFORM
FOR
REHABILITATI
ON (EPR)

2

3-4/4/2008

ΣΥΝΕΔΡΙΟ EASPD ΣΤΙΣ
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ "WALKING THE
TALK"

EASPD

3

4-5/4/2008

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ:
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ &
ΔΙΑΒΙΩΣΗ

ΙΔΡ. ΧΡΙΣΤΟΥ
ΣΤΕΛΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ

4

17-18/6/2008

RELATIONS BETWEEN
SERVICE PROVIDERS AND
EMPLOYERS

EPR

18-19/9/2008
5

6

EPR
OUTCOME MEASURMENT

29-30/9/2008

7

27-29/11/2008

8

12/12/2008

EQUASS ASSURANCE
AUDITOR TRAINING
A EUROPE WITHOUT
VALUES _ A VALUELESS
EUROPE?
STRATEGIC WORKSHOP OF
DIRECTORS:
“MODERNIZATION”

EPR

EASPD

EPR

ΚΥΠΡΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΑΓΓΛΙΑ
ΛΟΝΔΙΝΟ

2

2

ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛ
ΟΥ ΤΖΗΝ,
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ, ΤΣΙΦΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ,
ΑΡΤΕΛΑΡΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΚΑΙΤΗ

ΚΑΤΣΟΥΔΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ROERMOND

2

ΔΑΝΙΑ
ΚΟΠΕΝΧΑΓΗ

2

ΜΕΛΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

3

ΤΖΗΝ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

1

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ
Το 2008 το «Θεοτόκος» παρείχε τις υπηρεσίες του σε συνολικά 365 παιδιά και νέους με
νοητική υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές ανεπάρκειες.
Ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

19

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

29

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

55

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

252

ΚΕΠΠ

10

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2008 είναι 155.
Ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

31

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

31

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

62

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

28

ΚΕΠΠ

3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ
Αξιολογήθηκαν 130 παιδιά και νέοι.

ΝΕΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
Έγιναν δεκτά 66 παιδιά και νέοι.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Μέσα στο 2008 διέκοψαν τη φοίτησή τους συνολικά 29 εξυπηρετούμενοι.
Αναλυτικά αναφέρουμε ότι 8 αποφοίτησαν λόγω ηλικίας, 11 με πρωτοβουλία της οικογένειάς
τους, 6 με δική τους πρωτοβουλία και 4 με πρωτοβουλία του «Θεοτόκος».
Αξίζει να σημειωθεί ότι 4 εξυπηρετούμενοι προσελήφθηκαν στην ελεύθερη αγορά εργασίας
υπό τη στήριξη της Υπηρεσίας «ΕργΑξία» (βλέπε σελ. 15), ενώ 19 εξυπηρετούμενοι διέκοψαν
τη φοίτησή τους διότι εντάχθηκαν σε άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια εκ των οποίων οι 10
προέρχονται από το Πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης (βλέπε σελ. 46).
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΞΙΑ»
Η «ΕργΑξία» τοποθετεί άτομα με νοητική υστέρηση στην ελεύθερη αγορά εργασίας
εφαρμόζοντας το μοντέλο της Υποστηριζόμενης Εργασίας από το 1996.
Η διαδικασία έχει ως εξής:
Εφόσον το ίδιο το άτομο και η οικογένεια επιθυμούν να εργαστεί υπογράφεται μια «Αίτηση-

Συμβόλαιο» που αναφέρεται στις υποχρεώσεις του μελλοντικού εργαζόμενου και συμβούλου
εργασίας.
Ο σύμβουλος εργασίας έρχεται σε επαφή με υποψήφιους εργοδότες και συμπληρώνει το
έντυπο «Ανάλυση Εργασίας» όπου αποτυπώνονται με ακρίβεια οι απαιτήσεις της εργασίας
και του εργασιακού περιβάλλοντος.
Το «Επαγγελματικό Προφίλ» συμπληρώνεται μετά από συνεντεύξεις που έχει ο
σύμβουλος εργασίας με τον υποψήφιο εργαζόμενο, τον εκπαιδευτή και την οικογένεια του.
Ενημερώνει τον εργοδότη, τον υποψήφιο και την οικογένειά του για θέματα που τους
αφορούν (νομικά, ασφάλιση, συντάξεις, ΟΑΕΔ κλπ). Διεκπεραιώνει γραφειοκρατικές εργασίες.
Στη συνέχεια διερευνάται η συμβατότητα του «Εργασιακού Προφίλ» με την «Ανάλυση
Εργασίας» και τοποθετείται μετά από συνέντευξη το άτομο στην εργασία. Ακολουθεί
εκπαίδευσή του από τον σύμβουλο εργασίας.
Το έργο του συμβούλου εργασίας συνεχίζει με το να εποπτεύει και να στηρίζει το άτομο. Η
υπηρεσία είναι επίσης στη διάθεση του εργοδότη, των διευθυντών και των υπαλλήλων για
οποιοδήποτε πρόβλημα και αν προκύψει.
Η υπηρεσία «ΕργΑξία» στελεχώνεται από τρία άτομα που στόχο έχουν να τοποθετήσουν σε
θέσεις εργασίας 4 άτομα ο καθένας ετησίως. Συνολικά η κα Καίτη Κατσούδα παρακολουθεί και
υποστηρίζει 33 εργαζόμενους, ο κος Γιάννης Σφυρίδης 32 και η κα Ηώ Ζαφειροπούλου 20.
Το 2008 τοποθετήθηκαν:
Α/Α

ΌΝΟΜΑ

1

Δήμητρα Μ.

2

Σωτήρης Μ.

3

Χρήστος Κ.

4

Γεράσιμος Λ.

ΜΥ ΜΑΡΚΕΤ

5

Ειρήνη Π.

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

6
7

Γλυκερία Β.
Μαργαρίτα Λ.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
Σουβλατζίδικο «Ο
ΩΡΑΙΟΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δήμου Άνω
Λιοσίων
ADVENTURE Advertising
Solutions

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Υπάλληλος

7/1/2008

Συντηρητής Κήπων

9/1/2008

Υπάλληλος
τυπογραφείου
Υπάλληλος Σούπερ
Μάρκετ
Υπάλληλος Σούπερ
Μάρκετ

14/1/2008
14/3/2008
5/5/2008

ΤΥΠΕΤ

Κλητήρας

2/6/2008

ΜΥ ΜΑΡΚΕΤ

Υπάλληλος Σούπερ
Μάρκετ

3/11/2008
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Α/Α

ΌΝΟΜΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

8

Σταύρος Μ.

ΜΥ ΜΑΡΚΕΤ

9

Σοφία Τ.

ΜΥ ΜΑΡΚΕΤ

10

Γιώργος Π

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

11

Κατερίνα Π.

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υπάλληλος Σούπερ
Μάρκετ
Υπάλληλος Σούπερ
Μάρκετ
Υπάλληλος Σούπερ
Μάρκετ
Υπάλληλος Σούπερ
Μάρκετ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
3/11/2008
3/11/2008
8/12/2008
8/12/2008

Από τους παραπάνω υπήρξαν τέσσερις επαναπροσλήψεις.
Υπήρξε μια παραίτηση φέτος όπου η Πόπη Α. δεν ήθελε άλλη εργασία.
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Οι οικογένειες των επωφελούμενων και η στήριξη τους αποτελεί ένα αναπόσπαστο
μέρος των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) που προσφέρει το Ίδρυμα. Τα
άτομα με Νοητική Υστέρηση δεν υστερούν μόνο στις γνωστικές λειτουργίες αλλά κυρίως σε
βασικούς τομείς της κοινωνικής ζωής. Η δυνατότητα βελτίωσης των γνωστικών λειτουργιών
είναι περιορισμένη και δίδεται έμφαση στη στήριξη και αγωγή του νέου στην ανάπτυξη και
βελτίωση των διαπροσωπικών του σχέσεων και στη προσωπική του αυτονομία. Δεν είναι
αρκετό για τα άτομα με Νοητική Υστέρηση να εκπαιδευτούν με επιτυχία σε ένα εργασιακό
τομέα αλλά θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν στους χώρους εργασίας και έξω απ' αυτούς
με αποδεκτό κοινωνικό τρόπο. Για την επιτυχημένη επαγγελματική και κοινωνική ένταξη των
νέων με Νοητική Υστέρηση είναι απαραίτητη η συνεργασία με την οικογένεια. Υποστηρίζεται η
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οικογένεια ώστε η ίδια με τη σειρά της να στηρίξει και να ενθαρρύνει το άτομο με Νοητική
Υστέρηση.
Επιπλέον, η οικογένεια ευαισθητοποιείται ώστε να αντιμετωπίζει ρεαλιστικά το νέο-α
αναγνωρίζοντας τις πραγματικές δυνατότητες και ανεπάρκειες που έχει.
Ο σκοπός των Σ.Υ.Υ. προς τις οικογένειες των επωφελούμενων είναι η ρύθμιση ή
μείωση της υπερπροστασίας, η ενθάρρυνση για πραγματική κατάρτιση και εργασία των νέων
με Νοητική Υστέρηση, η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας, στα πλαίσια
δικτύωσης και αυτοβοήθειας και η απόκτηση ενημερότητας.

Ομάδες Στήριξης Γονέων
Οι συναντήσεις της Ομάδας Στήριξης Γονέων πραγματοποιούνται στο χώρο του
«Θεοτόκος» κάθε δεκαπέντε ημέρες - Τετάρτη απόγευμα από τις 15:30 μ.μ. έως 17:30 μ.μ.
Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2007 - 2008 η Ομάδα Στήριξης Γονέων λειτούργησε από
23/1/2008 έως 11/6/2008 και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 7 συναντήσεις με συντονίστριες
τις κ.κ. Σιδηροπούλου Ε., Αρτελάρη Χ., Κοινωνικές Λειτουργούς.
Αρχικά δήλωσαν συμμετοχή 18 γονείς και κατά μέσο όρο συμμετείχαν σταθερά 12 - 14
γονείς σε κάθε συνάντηση.
Δουλεύτηκαν θέματα αυτογνωσίας και ενημερότητας των γονέων με βιωματικές ασκήσεις.
Από την αξιολόγηση των συμμετεχόντων στην ομάδα που έγινε κατά την τελευταία
συνάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα:


Ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων από το κλίμα που επικράτησε στην
ομάδα ανέρχεται σε 100%.



Ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων από την προσωπική τους συμμετοχή
είναι 70%.



Ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων από το περιεχόμενο των συναντήσεων
είναι 80%.



Ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων από την ικανοποίηση των προσδοκιών
τους ανέρχεται 80%.



Ενώ τέλος, ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων από την εμψύχωση που
πήραν από την ομάδα είναι 70%.

Ανοιχτές Ομάδες Γονέων
Το δίκτυο «Όλοι Μαζί για την Ένταξη» που αποτελείται από το «Θεοτόκος», το
Σύλλογο Γονέων «Πέταγμα» και την οργάνωση «Tact Hellas» προγραμματίζει μια σειρά
ανοικτών ομάδων γονέων στο χώρο του Θεάτρου του Ιδρύματος με θέμα: «Πρόγραμμα

Στήριξης Γονέων προς την Υποστηριζόμενη Διαβίωση των Παιδιών τους» .
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Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν τρεις φορές τον χρόνο με ειδικούς από τον
χώρο της Πρόνοιας και της Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Η πρώτη συνάντηση έγινε την
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 18:00 μ.μ. έως 19:30 μ.μ. με συντονίστρια την
Επιστημονική Διευθύντρια του «Θεοτόκος» κα Παναγιώτα Παπανικολοπούλου. Η συνάντηση
είχε μεγάλη επιτυχία καθώς συμμετείχαν 77 άτομα.
Η δεύτερη συνάντηση προγραμματίζεται να γίνει την ίδια ώρα τη Τετάρτη 18 Μαρτίου
2009 με συντονίστρια την Ψυχολόγο κα Μελίνα Σταύρου, ενώ η τρίτη συνάντηση θα γίνει
στις 3 Ιουνίου 2009 με συντονίστρια την Προϊσταμένη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του
Ιδρύματος κα Ευδοξία Σιδηροπούλου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ»
Στις 26 Μαρτίου 2008 η υπηρεσία που χειρίζεται τα σεξουαλικά θέματα των νέων, υπό
την εποπτεία της κας Τζήν Παπαντωνοπούλου, σε συνεργασία με την κα Ευδοξία
Σιδηροπούλου, ξεκίνησε το πρόγραμμα «Κοινωνικοποίηση και Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση»
για καινούρια ομάδα εκπαιδευομένων που αποτελείται από 12 νέες ηλικίας 18 έως 22 ετών με
ψηλό επίπεδο λειτουργίας.
Σε αυτό το πρόγραμμα η σεξουαλική αγωγή γίνεται σε τακτές συναντήσεις (2 φορές
την εβδομάδα), διάρκειας 90 λεπτών η κάθε συνάντηση, με βιωματικές/ενεργητικές μεθόδους
διδασκαλίας. Για αυτή την ομάδα το Πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον Μάη του 2009.
Πριν την έναρξη του Προγράμματος οι κυρίες Παπαντωνοπούλου και Σιδηροπούλου
οργάνωσαν και υλοποίησαν 3 απογευματινά workshops (στις 6/3, 13/3 και 20/3) για τους
γονείς της ομάδας στόχου. Οι συναντήσεις ήταν πολύ επιτυχημένες από άποψη συνέπειας
στην παρακολούθηση, ανταπόκρισης στο περιεχόμενο των συναντήσεων και θετικών
αξιολογητικών σχολίων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουμε δίνουμε μεγάλη
έμφαση στη συμμετοχή των εξυπηρετουμένων σε εξωτερικά προγράμματα καθώς και σε
αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται τόσο εντός όσο και εκτός
«Θεοτόκος». Στόχος μας είναι η ένταξη των παιδιών και νέων με νοητική υστέρηση στην
κοινότητα.
Η Πασχαλινή Εορταγορά του «Θεοτόκος» οργανώθηκε στο χώρο του
«Θεοτόκος» την Κυριακή 13 Απριλίου 2008. Την εκδήλωση πλαισίωσε η χορωδία του
«Θεοτόκος». 38 νέοι μας βοήθησαν τόσο στο στήσιμο της εκδήλωσης όσο και στην πώληση
των προϊόντων.
Το «Θεοτόκος» για να τιμήσει τη μνήμη και προσφορά της Αειμνήστου Ιδρύτριας
& Προέδρου του Δ.Σ. Μαρίας Αλεξ. Παπάγου οργάνωσε αθλητικές εκδηλώσεις στο χώρο
του Ιδρύματος στις 15 και 16 Μαΐου 2008. Στις εκδηλώσεις που περιλάμβαναν ομαδικά
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παιχνίδια, αγώνες στίβου, μπάσκετ, βόλεϊ, δρόμος μετ’ εμποδίων, ποδηλασία, χορογραφία
ρυθμικής με μπάλα καθώς και χορευτικό παραδοσιακών χορών έλαβαν μέρος σχεδόν όλοι
εκπαιδευόμενοι του κέντρου.
Η Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14/12/2008 στο
χώρο του θεάτρου του «Θεοτόκος». Την εκδήλωση πλαισίωσε η χορωδία του «Θεοτόκος».
Εξήντα δύο (62) εκπαιδευόμενοι και απόφοιτοι του Κέντρου μας βοήθησαν στο στήσιμο της
εκδήλωσης και στην πώληση των προϊόντων.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
11/05/2008 – Δεκαπέντε εκπαιδευόμενοι συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ειδικής
Φυσικής Αγωγής του «Θεοτόκος» συμμετείχαν στην Αθλητική εκδήλωση «Γύρος Αθήνας» η
οποία διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Νεολαίας και άθλησης του Δήμου Αθηναίων.
10/06/2008 – Οκτώ εκπαιδευόμενοι συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ειδικής Φυσικής
Αγωγής του «Θεοτόκος» συμμετείχαν στην «Ημερίδα Στίβου και Κολύμβησης» που
διοργάνωσαν τα Special Olympics και ο Δήμος Χαλανδρίου.
18/06/2008

–

Η

ομάδα

μπάσκετ

του

«Θεοτόκος»,

αποτελούμενη

από

δώδεκα

εκπαιδευομένους, συμμετείχε σε τουρνουά αγώνων μπάσκετ, ο οποίος διοργανώθηκε από την
ΕΣΑΕΑ και το Ίδρυμα Παμμακάριστος στη Νέα Μάκρη, κατακτώντας τη δεύτερη θέση.
19/06/2008 – Η ομάδα ποδοσφαίρου του «Θεοτόκος», αποτελούμενη από δεκαπέντε
εκπαιδευομένους, συμμετείχε σε τουρνουά αγώνων ποδοσφαίρου, ο οποίος διοργανώθηκε
από την ΕΣΑΕΑ και το Ίδρυμα Παμμακάριστος στη Νέα Μάκρη, κατακτώντας την πρώτη θέση.
15/10/2008 - Δεκαπέντε εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν σε «Ημερίδα Στίβου» - αθλητική
διοργάνωση του Δήμου Αγ. Παρασκευής.
12/11/2008 – Είκοσι εκπαιδευόμενοι με τους γυμναστές του «Θεοτόκος» έλαβαν μέρος σε
αγώνες στίβου, μπάσκετ και σκυταλοδρομίας σε Αθλητική εκδήλωση του Δήμου Περιστερίου
στο κλειστό γήπεδο «Ανδρέα Παπανδρέου» στο Περιστέρι.
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το μουσικό συγκρότημα "Αερικά" το οποίο αποτελείται από απόφοιτους του «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»,
στην διάρκεια του 2008 συμμετείχε στις εξής εκδηλώσεις:
Στις 22 Φεβρουαρίου 2008 στην "Αγορά" της Κυψέλης πραγματοποίησε συναυλία σε
εκδήλωση συμπαράστασης των κρατουμένων για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις
ελληνικές φυλακές. Τα τραγούδια του συγκροτήματος, με θέμα την διαφορετικότητα και τον
κοινωνικό ρατσισμό, βρήκαν μεγάλη απήχηση στο κοινό.
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Στις 10 Σεπτεμβρίου 2008 έλαβε μέρος σε Διαγωνιστικό Διεθνές Φεστιβάλ μουσικής για
ΑΜΕΑ στην πόλη Ντέβιν της Βουλγαρίας, με την συμμετοχή καλλιτεχνών από Βουλγαρία,
Ρωσία, Μαρόκο και Ισραήλ. Η εκδήλωση ήταν οργανωμένη από την Κρατική Τηλεόραση της
Βουλγαρίας και μεταδόθηκε στις 3 Δεκέμβρη.
Το συγκρότημά μας βραβεύτηκε ως η καλύτερη συμμετοχή.
Στις 3 Δεκέμβρη 2008 έλαβε μέρος σε συναυλία που οργανώθηκε από τον Δήμο
Κερατσινίου με ευκαιρία την Διεθνή ημέρα ατόμων με αναπηρία. Η συναυλία είχε μεγάλη
επιτυχία και η συμμετοχή του κοινού υπήρξε πολύ θερμή.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
25/01/2008 – Οι ομάδες της Πρώιμης Παρέμβασης επισκέφθηκαν τον παιδότοπο της
περιοχή μας «Το Καραμελένιο» όπου έπαιξαν δημιουργικά παιχνίδια.
22/02/2008 – Οι ομάδες του Παιδαγωγικού Τμήματος επισκέφθηκαν το συνοικιακό
βιβλιοπωλείο «Το Κεράσι» με σκοπό την ανάπτυξη και γενίκευση των κοινωνικών και
επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων σε φυσικό περιβάλλον.
25/02/2008 – Οι ομάδες της Πρώιμης Παρέμβασης επισκέφθηκαν το Παιδικό Μουσείο στη
Πλάκα.
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26/03/2008 – Όλοι εκπαιδευόμενοι των τμημάτων Πρώιμης Παρέμβασης και Παιδαγωγικού
παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Σαν το σκύλο με τη γάτα» στο θέατρο «Αλέκος
Αλεξανδράκης» στην Κυψέλη.
23/10/2008 – Η ομάδα της εκπαιδεύτριας κας Μαρία Αντωνάκη από το Παιδαγωγικό Τμήμα
έκανε πικ-νικ στο πάρκο Αντώνη Τρίτση.
23/10/2008 – Οι υπόλοιπες ομάδες του Παιδαγωγικού Τμήματος και όλη η Πρώιμη
Παρέμβαση παρακολούθησαν την ταινία κινουμένων σχεδίων “Kung-Fu Panda” στα Ster
Cinemas.
11/12/2008 – Οι ομάδες της Πρώιμης Παρέμβασης επισκέφθηκαν τον παιδότοπο “JollyPolly” στην Κηφισιά.
12/12/2008 – Δύο ομάδες της Πρώιμης Παρέμβασης συμμετείχαν σε αγορά διαφόρων
δώρων για κάθε παιδί από το κατάστημα Jumbo στο Ίλιον και γευμάτισαν στα Goody’s. Ήταν
ένα ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπου δόθηκε έμφαση στις συναλλαγές με
χρήματα και σε δεξιότητες φαγητού.
12/12/2008 – Το Παιδαγωγικό Τμήμα επισκέφθηκε τον Παιδότοπο της περιοχής μας «Το
Καραμελένιο».

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
03/03/2008 – Τρεις ομάδες του Προεπαγγελματικού Τμήματος επισκέφθηκαν ένα φυτώριο
στο Μαραθώνα όπου και ξεναγήθηκαν. Ακολούθησε γεύμα.
03/04/2008 – Τρεις ομάδες του Προεπαγγελματικού Τμήματος παρακολούθησαν μια
εκπαιδευτική και ψυχαγωγική ιδιαίτερη μουσικοθεατρική παράσταση στο «Γυάλινο Μουσικό
Θέατρο».
14/04/2008 – Τρεις ομάδες του Προεπαγγελματικού Τμήματος παρακολούθησαν μια
εκπαιδευτική και ψυχαγωγική ιδιαίτερη μουσικοθεατρική παράσταση στο «Γυάλινο Μουσικό
Θέατρο».

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
10/01/2008 – Το εργαστήριο Ραπτικής πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο
Μουσείο Λαϊκών Οργάνων.
16/01/2008 – Τα εργαστήρια Ξυλουργικής και Κεραμικής επισκέφθηκαν το Ίδρυμα
Ευγενίδου Πλανητάριο και παρακολούθησαν την παράσταση «Από τη Γη στη Σελήνη».
24/01/2008 – Η ομάδα της Μεταξοτυπίας επισκέφθηκε το σπίτι μιας εκπαιδευομένης στη
Νέα Φιλοθέη προκειμένου να υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ τους και τήρηση κανόνων
καλής συμπεριφοράς.
29/01/2008 – Δύο ομάδες του Κήπου επισκέφθηκαν το Bowling Center στο Ίλιον.
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11/02/2008 – Το Τμήμα Catering (εργαστήρια Καντίνα, Μαγειρική, Ζαχαροπλαστική,
Διαχείριση Προϊόντων και Πλυντήρια) πραγματοποίησε ενημερωτική επίσκεψη στη «Βουλή
των Ελλήνων»
14/02/2008 - Όλοι οι εκπαιδευόμενοι του Τμήματος Γραφικών Τεχνών (εργαστήρια
Μεταξοτυπίας, Τυπογραφίας – Λιθογραφίας, Βιβλιοδεσίας, Γραμματειακής Υποστήριξης)
παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Οι Φασουλήδες του Κατσιπόρα» στο θέατρο Αργώ
στο Μεταξουργείο.
28/02/2008 – Όλο το τμήμα της Τυποποίησης συμμετείχε σε Αποκριάτικο μεσημεριανό
πάρτυ σε ταβέρνα της Βαρυμπόμπης λόγω Τσικνοπέμπτης
26/03/2008 – Όλοι οι εκπαιδευόμενοι του Τμήματος του Κήπου επισκέφθηκαν το
Πυροσβεστικό Μουσείο Παλλήνης στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος
04/04/2008 – Μία ομάδα της Τυποποίησης και μία ομάδα του Κήπου επισκέφθηκαν το
Μουσείο Κοσμήματος «Λαλαούνη» στην ακρόπολη όπου και ξεναγήθηκε στο χώρο.
07/04/2008 – Η κα Ζαφειροπούλου με μία εκπαιδευομένη από το Κέντρο Εργασιακής
Προετοιμασίας και Προώθησης (ΚΕΠΠ) επισκέφθηκαν το Ολλανδικό Ινστιτούτο και το Media
Press Centre όπου και ενημερώθηκαν για την ύπαρξη εθνικού σχεδίου δράσης για το
κάπνισμα και το περιβάλλον.
17/04/2008 – Το Τμήμα Catering πραγματοποίησε περίπατο στο Οικολογικό Πάρκο
«Αντώνης Τρίτσης»
12/05/2008 – Δύο ομάδες της Τυποποίησης συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
οργανωμένο από τα “Very Special Arts” στο Μουσείο Λαϊκών Οργάνων στη Πλάκα.
13/05/2008 - Δύο ομάδες της Τυποποίησης συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
οργανωμένο από τα “Very Special Arts” στο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης.
14/05/2008 – Η ομάδα του ΚΕΠΠ επισκέφθηκε την Γενική Τράπεζα Αγ. Αναργύρων όπου
και ενημερώθηκαν για τις συναλλαγές μέσω ΑΤΜ και το Super Market Carrefour για αγορές
προϊόντων και σύγκριση τιμών.
23/05/2008 – Η ομάδα του ΚΕΠΠ επισκέφθηκε το Κ.Ε.Π. Καματερού προκειμένου να
πληροφορηθούν για υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες.
26/05/2008 – Όλοι οι εκπαιδευόμενοι του Τμήματος Γραφικών Τεχνών περιηγήθηκαν στη
«Διαδρομή της Λίμνης» από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία στο Περιβαλλοντικό Πάρκο
του Ιλίου.
02/06/2008 – Η ομάδα του ΚΕΠΠ ξεναγήθηκε στο Μουσείο Αβέρωφ στο Π. Φάληρο.
04/06/2008 – Οι εκπαιδευόμενοι του ΚΕΠΠ επισκέφθηκε το Σταθμό Λαρίσης όπου και
ξεναγήθηκε.
10/06/2008 – Όλο το τμήμα του Κήπου επισκέφθηκε τη Μονή Κλειστών στη Φυλή.
18/06/2008 – Η ομάδα του ΚΕΠΠ πραγματοποίησε μονοήμερη εκπαιδευτική και
ψυχαγωγική εκδρομή στο Πόρου.
19/06/2008 – Οι εκπαιδευόμενοι του ΚΕΠΠ επισκέφθηκαν το Εμπορικό Κέντρο “The Mall”
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24/06/2008 – Οι εκπαιδευόμενη της Μεταξοτυπίας πραγματοποίησαν εκπαιδευτικού
χαρακτήρα περίπατο στο Θησείο και την ακρόπολη.
30/10/2008 – Οι ομάδες της Μεταξοτυπίας και Βιβλιοδεσίας ξεναγήθηκαν στο Μουσείο
Λαϊκών Οργάνων στη Πλάκα, ενώ το τμήμα του Κήπου επισκέφθηκε το θωρηκτό «Γ.
Αβέρωφ».
04/11/2008 – Οι ομάδες Τυπογραφείο και Γραμματειακής Υποστήριξης επισκέφθηκαν το
Εμπορικό Κέντρο Escape Center στο Ίλιον όπου και εκπαιδεύτηκαν σε θέματα κυκλοφοριακής
αγωγής και διαχείρισης χρημάτων.
04/11/2008 – Το Τμήμα Catering (εργαστήρια Καντίνα, Μαγειρική, Ζαχαροπλαστική,
Διαχείριση Προϊόντων και Πλυντήρια) πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο πατητήρι
«Ζαχαίος».
05/11/2008 – Οι εκπαιδευόμενοι του ΚΕΠΠ οδό Πανεπιστημίου και επισκέφθηκαν το
βιβλιοπωλείο «Ελευθερουδάκης».
11/11/2008

–

Η

ομάδα

νέων

του

ΚΕΠΠ

παρακολούθησε

ημερίδα

με

θέμα

«Αυτοεκπροσώπηση Μελών Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων – Προοπτικές Ισότιμης Κοινωνικής
και Επαγγελματικής Επανένταξης» που διοργανώθηκε από το Σωματείο «Αυτοεκπροσώπησης»
στο ξενοδοχείο Νοvotel.
23/11/2008 – Η ομάδα νέων του ΚΕΠΠ παρακολούθησε τη θεατρική παράσταση «Ο Μέγα
Αλέξανδρος και ο Καταραμένος Δράκος» στο θέατρο Βεάκη την Κυριακή. Τα εισιτήρια
προσέφερε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Καλειδοσκόπιο» ο οποίος μας έχει στηρίξει και
στις επιστημονικές μας προσπάθειες συμπεριλαμβάνοντας έργα μας στη δανειστική βιβλιοθήκη
του Δήμου Χαϊδαρίου.
27/11/2008 – Η Ομάδα του ΚΕΠΠ επισκέφθηκε το Εμπορικό Κέντρο Escape Center στο
Ίλιον όπου και εκπαιδεύτηκε στη διαχείριση χρημάτων.
03/12/2008 – Το Τμήμα Catering (εργαστήρια Καντίνα, Μαγειρική, Ζαχαροπλαστική,
Διαχείριση Προϊόντων και Πλυντήρια) πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ίδρυμα
Μείζωνος Ελληνισμού.
16/12/2008 – Οι νέοι της Ομάδας ΚΕΠΠ επισκέφθηκε το κατάστημα παιχνιδιών Jumbo από
όπου αγόρασε δώρα για τα παιδιά του Ιδρύματος «Χατζηκυριάκειου», ακολούθησε φαγητό
στα Goody’s.
17/12/2008 – Όλοι οι νέοι των Γραφικών Τεχνών και του Κήπου παρακολούθησαν ταινία
στα Ster Cinemas.

ΟΔΗΓΙΣΜΟΣ
10/01/2008 – Η 2η ομάδα Μεγάλων Οδηγών πήγε εκδρομή στην Ανάβυσσο για την Κοπή
της Βασιλόπιτας
21/02/2008 – Οι δύο ομάδες Οδηγών πραγματοποίησαν εκδρομή σε Παιδότοπο στην
Ηλιούπολη
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25/03/2008 – Τα Αρχηγία της 1ης και 2ης Ομάδας Μεγάλων Οδηγών έλαβαν μέρος στη
παρέλαση του Δήμου Ν. Ηρακλείου
18-20/04/2008 - Η 2η ομάδα Μεγάλων Οδηγών κατασκήνωσε για τρεις ημέρες στο
Delphicamp στο Ανεμοκάμπι Γαλαξιδίου
30/04 και 1/05/2008 – Η 1η ομάδα Μεγάλων Οδηγών πήρε μέρος στη Πρωτομαγιάτικη
γιορτή του Δήμου Ν. Χαλκηδώνας συμμετέχοντας στο παζάρι με προϊόντα που έχουν
κατασκευάσει.
19/05/2008 - Η 2η ομάδα Μεγάλων Οδηγών συμμετείχε στο Φεστιβάλ «Global Beat» στον
Ο.Λ.Π. με θέμα: Ο Γύρος του Κόσμου με Μουσική, χορό και υπερθέαμα.
21/05/2008 – Η 1η ομάδα Μεγάλων Οδηγών έκανε εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού
χαρακτήρα επίσκεψη στο Αττικό Πάρκο.
2/12/2008 – Οι δύο ομάδες Οδηγισμού επισκέφθηκαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
«Γουλανδρη».
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ΙΙΙ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΣΚΑΛΑ
ΤΗΣ of
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
The
ladder
Quality
Award
European

Excellence

EQUASS

Assurance
National

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

Σε Εθνικό επίπεδο έχουμε κατακτήσει την Πιστοποίηση του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης
Δομών Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) με αρ. 13551 πρώτη πιστοποίηση το 1995 έως και το 2008.
Σε

Ευρωπαϊκό επίπεδο καταφέραμε και κατακτήσαμε την πρώτη βαθμίδα Ποιότητας

ανταποκρινόμενοι στις προδιαγραφές του EQUASS (EUROPEAN QUALITY ASSURANCE). Ο
έλεγχος για την απόκτηση του Σήματος Ποιότητας πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23
Σεπτεμβρίου 2008. Έπειτα από θετική εισήγηση του ελεγκτή, το Συμβούλιο Ποιότητας
(EQUASS Awarding Committee) συνήλθε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2008 στις Βρυξέλλες
όπου και ενέκρινε την πιστοποίηση του «Θεοτόκος».
Το Σήμα Ποιότητας EQUASS παρέλαβε η Επίτιμος Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Σύλβια Στην και η
Επιστημονική Διευθύντρια κα Παναγιώτα Παπανικολοπούλου από τις Βρυξέλλες στις 11
Δεκεμβρίου 2008 όπου και πραγματοποιήθηκε τελετή για τα 15 χρόνια λειτουργίας της
Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Αποκατάσταση – (European Platform of Rehabilitation EPR).
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Οι 9 Αρχές από τις οποίες αποτελείται το σύστημα Ποιότητας Equass είναι οι
ακόλουθες:
1. Ηγεσία / Leadership
2. Δικαιώματα / Rights
3. Ηθική / Ethics
4. Συνεργασίες / Partnerships
5. Συμμετοχή / Participation
6. Προσωποκεντρική Φιλοσοφία και Εφαρμογή / Person Centered Orientation
7. Σφαιρικότητα Υπηρεσιών/ Comprehensiveness
8. Αποτελέσματα Βάσει Στόχων / Results
9. Συνεχής Βελτίωση / Continuous Improvement
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Βασικούς στόχους αποτελούν:


Η εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους
εκπαιδευόμενους και τις οικογένειές τους με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν
από τις διατυπωμένες ανάγκες και απαιτήσεις του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης
(Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) και της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Αποκατάσταση (E.P.R.) σε
συνδυασμό με τους γενικότερους στόχους του «Θεοτόκος».



Η συνεχής βελτίωση της Ποιότητας και των χαρακτηριστικών των παρεχομένων
υπηρεσιών, αλλά και γενικότερα της Ποιότητας σε όλες τις διεργασίες και διαδικασίες του
«Θεοτόκος».



Η δίκαιη και ίση φροντίδα των εξυπηρετούμενων και των οικογενειών τους,
εξασφαλίζοντας πάντα το διακριτικό χειρισμό και τηρώντας τους κανόνες
εμπιστευτικότητας στα προσωπικά δεδομένα.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Διοίκηση του «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»:


Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παροχής υπηρεσιών, το οποίο συμμορφώνεται
με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου E-QUASS, μέσω αποτελεσματικών μεθόδων
σχεδίασης και παρακολούθησης της επιτυχημένης ποιότητας και προδιαγραφών, σε όλα
τα στάδια Παροχής Υπηρεσιών.



Ερευνά συστηματικά την αγορά, σε θέματα που αφορούν προδιαγραφές –
χαρακτηριστικά Προϊόντων & Υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα ικανοποίησης των
Εξυπηρετουμένων της.



Δεσμεύεται να εξασφαλίζει τους απαιτούμενους Ανθρώπινους & υλικούς πόρους.



Εκπαιδεύει το προσωπικό του «Θεοτόκος» σε Επιστημονικά θέματα και σε θέματα
Διαχείρισης Ποιότητας και παροτρύνει την εμπέδωση “Πνεύματος Ποιότητας” στο
«Θεοτόκος»



Φροντίζει για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα Νοητικής Υστέρησης και
Αναπτυξιακής Ανεπάρκειας, επιδιώκοντας την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και της
περιθωριοποίησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.



Σχεδιάζει, υιοθετεί και παρακολουθεί την εφαρμογή συστήματος Δεικτών & Στόχων
Ποιότητας και Απόδοσης, με απώτερο σκοπό τον καλύτερο δυνατό έλεγχο και
βελτιστοποίηση των Διεργασιών Παροχής Υπηρεσιών



Παρεμβαίνει εφαρμόζοντας και αξιολογώντας εξατομικευμένα σχέδια παρέμβασης και
σχεδιάζει τις κατάλληλες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προτάσεις
των εξυπηρετούμενων και των οικογενειών τους.



Προσφέρει υπηρεσίες στην αναζήτηση, προσαρμογή και διατήρηση της εργασίας σε
άτομα με ειδικές δυσκολίες.



Ελέγχει την ορθή εφαρμογή των Διεργασιών & Διαδικασιών Διαχείρισης
Ποιότητας στο «Θεοτόκος».



Κοινοποιεί την παρούσα Πολιτική Ποιότητας σε όλο το Προσωπικό του «Θεοτόκος» και
φροντίζει για την συνεχή αναβάθμισή της, ώστε να είναι πάντα συμβατή με τους
γενικότερους στόχους.
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ
Στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνουμε με στόχο τη συνεχή βελτίωση των
υπηρεσιών που παρέχουμε, έχουμε δημιουργήσει συγκεκριμένα ερωτηματολόγια τα οποία
διανέμουμε

σε

όλους

τους

εμπλεκόμενους

προκειμένου

φορείς

με

τους

οποίους

συνεργαζόμαστε όπως Νομαρχία, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, κοινωνικές υπηρεσίες δήμων,
άλλα Κέντρα, εργοδότες κ.α., στους γονείς των εξυπηρετούμενων μας, στο προσωπικό μας,
καθώς και στην τοπική κοινωνία.
Τα αποτελέσματα του βαθμού ικανοποίησής τους είναι τα ακόλουθα:
α. Ποσοστό βαθμού ικανοποίησης συνεργατών:

83,10% στα 13 ερωτηματολόγια

β. Ποσοστό βαθμού ικανοποίησης εργοδοτών:

87,50% στα 4 ερωτηματολόγια

γ. Ποσοστό βαθμού ικανοποίησης τοπικής κοινωνίας: 66,74% στα 51 ερωτηματολόγια
δ. Ποσοστό βαθμού ικανοποίησης γονέων:

84,52% στα 199 ερωτηματολόγια

ε. Ποσοστό βαθμού ικανοποίησης προσωπικού:

76,91 % στα 33 ερωτηματολόγια

ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ
Επίσης, στο «Θεοτόκος» θεωρούμε πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τη γνώμη και τα
σχόλια των νέων που εξυπηρετούμε σχετικά με το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν, τον
εκπαιδευτή που έχουν καθώς και το εμπλουτιστικό πρόγραμμα που παρακολουθούν,
προκειμένου να μπορέσουμε να προβούμε στις ανάλογες ενέργειες έτσι ώστε να είναι όσο το
δυνατό πιο ευχαριστημένοι.
Γι’ αυτό το λόγο έχουμε δημιουργήσει το έντυπο «Αξιολόγηση του προγράμματος
από εξυπηρετούμενο». Η συμπλήρωση του εντύπου πραγματοποιείται με τη βοήθεια του
Ψυχολόγου ή Κοινωνικού Λειτουργού ή Λογοπεδικού ή Υπευθύνου του τμήματος (δηλαδή
έναν ανεξάρτητο αξιολογητή εκτός του εκπαιδευτή), προκειμένου να διασφαλισθεί όσο το
δυνατόν η ελεύθερη έκφραση των νέων.
Το ποσοστό που μας δείχνει πόσο ευχαριστημένοι είναι οι εξυπηρετούμενοι με το
πρόγραμμα που παρακολουθούν συνολικά είναι: 96,51% στα 232 ερωτηματολόγια που
απαντήθηκαν.
Η διάρθρωση του ποσοστού ικανοποίησης ανά εκπαιδευτική βαθμίδα είναι η ακόλουθη:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
96,43%

στα 29 ερωτηματολόγια

ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ

93,02%

στα 46 ερωτηματολόγια

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

100%

στα 34 ερωτηματολόγια

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

98,39%

στα 64 ερωτηματολόγια

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α’

96,43%

στα 28 ερωτηματολόγια

ΚΗΠΟΣ
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ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
95,00%

στα 40 ερωτηματολόγια

Τα παιδιά που φοιτούν στην ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και στο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ δεν έχουν τη
δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους λόγω της νοητικής τους ηλικίας. Αξιοποιούμε
όμως την άποψη των γονέων τους για την ποιότητα των προγραμμάτων που προσφέρουμε.
Το ποσοστό που μας δείχνει πόσο ευχαριστημένοι είναι οι εξυπηρετούμενοι με τον
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ τους είναι: 91,28% στα 270 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν.
Το ποσοστό που μας δείχνει πόσο ευχαριστημένοι είναι οι εξυπηρετούμενοι με το
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

που

παρακολουθούν

είναι:

89,93%

στα

270

ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν.
Αναλυτικά:

89,81% από το πρόγραμμα ειδικής φυσικής αγωγής
89,52% από το πρόγραμμα Μουσικής
93,71% από το πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
81,82% από το πρόγραμμα Εικαστικών
93,10% από το πρόγραμμα Θεάτρου και
91,67% από άλλα προγράμματα όπως Οδηγισμός

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Α.Π.Α.)
Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2007-2008 εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά στο
«Θεοτόκος» το Ατομικό Πλάνο Αποκατάστασης για κάθε εκπαιδευόμενο. Το Α.Π.Α. βασίζεται
στη Προσωποκεντρική Προσέγγιση και αποτελεί τον οδηγό δράσης για κάθε εκπαιδευόμενο.
Αποτελείται από το έντυπο Α.Π.Α., τον Πίνακα Εκτίμησης Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής,
διαφορετικό για κάθε ηλικιακή βαθμίδα, και το Getting to Work μόνο για την Επαγγελματική
Κατάρτιση.
Σε αυτό αποτυπώνεται η παρούσα κατάσταση του εκπαιδευομένου και τίθενται οι
μακροπρόθεσμοι και οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι καθώς και ο τρόπος υλοποίησής τους. Το
Α.Π.Α. αξιολογείται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, αλλά και οποτεδήποτε κριθεί
απαραίτητο, ώστε να εκτιμηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί ή να τεθούν νέοι.
Κατά τις συναντήσεις γονέων στην αρχή και το τέλος της εκπαιδευτικής χρονιάς,
καθώς και όποτε κριθεί απαραίτητο, οι γονείς και οι εκπαιδευόμενοι ενημερώνονται κατ’ ιδίαν
από την Διεπιστημονική Ομάδα, ώστε να εξασφαλίζεται η εχεμύθεια και η εμπιστευτικότητα
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των κρίσιμων πληροφοριών του Α.Π.Α που έχει καταρτιστεί. Οι γονείς και σε περίπτωση που
είναι δυνατόν και ο εκπαιδευόμενος υπογράφουν το ΑΠΑ.
Στο ΑΠΑ τίθενται στόχοι για όλα τα παιδιά και νέους του «Θεοτόκος». Για το
εκπαιδευτικό έτος 2007-2008 το συνολικό ποσοστό επίτευξης των στόχων του ΑΠΑ
ανέρχεται σε 72,81%.
Ανά τμήμα τα ποσοστά επίτευξης διαμορφώνονται ως εξής:
ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

72,4%

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

85,1%

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

58,0%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α’

71,0%



ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

50,0%



ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

77,0%



CATERING

84,0%



ΚΗΠΟΣ

85,0%
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IV. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

Καινοτομικές ενέργειες για το «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» αποτελούν η δημιουργία και χρήση νέων
προσεγγίσεων και τεχνολογιών, ερευνών, μελετών, προγραμμάτων και νέων υπηρεσιών,
καθώς και η κάθε είδους νέα συνεργασία με ετερόκλητους οργανισμούς και την κοινότητα έτσι
ώστε να εξασφαλισθεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η θετική μας προβολή και πάνω απ’
όλα το δικαίωμα στη ζωή και την εργασία για τα άτομα με αναπηρία .

Περιληπτικός πίνακας καινοτομικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται στο «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»:
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Α/Α

ΕΤΟΣ

1

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EQUASS

2008

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ AAIDD ΚΑΙ EASPD

2008

3

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΠΠ

2008

4

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

2007

5

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ «Θ» ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ»

2007

6

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EQUASS

2007

7

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΟΤΟΚΟΣ" ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑ
ΤΗΣ JOHNSON & JOHNSON

2007

8

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ «ΝΕΑ ΠΟΛΙΣ» ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

2006

9

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ – EPR

2002

10

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

2000

11

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» ΣΤH Ε.U.S.E.

1997

12

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕργΑξία»

1996

13

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

1995

14

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ

1995

1. ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EQUASS
Προσπαθώντας να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών που
προσφέρουμε στα παιδιά και νέους με αναπηρία, καταφέραμε και κατακτήσαμε
την πρώτη βαθμίδα Ποιότητας ανταποκρινόμενοι στις προδιαγραφές του EQUASS
(EUROPEAN QUALITY ASSURANCE). Ο έλεγχος για την απόκτηση του Σήματος
Ποιότητας πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2008. Έπειτα από θετική εισήγηση
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του ελεγκτή, το Συμβούλιο Ποιότητας (EQUASS Awarding Committee) συνήλθε την Τετάρτη
26 Νοεμβρίου 2008 στις Βρυξέλλες όπου και ενέκρινε την πιστοποίηση του «Θεοτόκος».
Το Σήμα Ποιότητας EQUASS παρέλαβε η Επίτιμος Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Σύλβια Στην και η
Επιστημονική

Διευθύντρια

Παπανικολοπούλου

από

τις

κα

Παναγιώτα

Βρυξέλλες

στις

11

Δεκεμβρίου 2008 όπου και πραγματοποιήθηκε τελετή για
τα 15 χρόνια λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας
για

την

Αποκατάσταση

–

(European

Platform

of

Rehabilitation EPR).
Η απόκτηση του σήματος Ποιότητας είναι αποτέλεσμα
συλλογικής προσπάθειας όλου του προσωπικού του
«Θεοτόκος».

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ “A.A.I.D.D.” ΚΑΙ “E.A.S.P.D.”
Στη

προσπάθειά

μας

να

επικοινωνούμε

με

τη

διεθνή

κοινότητα

προκειμένου

να

ενημερωνόμαστε συνεχώς για νέες τεχνογνωσίες και να ανταλλάσουμε απόψεις, γίναμε μέλος
της Αμερικανικής Ένωσης για Γνωστικές Αναπτυξιακές Αναπηρίες – American Association on
Intellectual Developmental Disabilities και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φορέων για Άτομα με
Αναπηρίες - European Association of Service Providers for Persons with Disabilities.

3. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ (ΚΕΠΠ)
Το ΚΕΠΠ είναι ένα νεοσύστατο τμήμα το οποίο ξεκίνησε πιλοτικά τη λειτουργία του τον
Απρίλιο του 2008. Το πρόγραμμά του απευθύνεται σε νέους - νέες 25-30 ετών, απόφοιτους
των Εργαστηρίων και έχει διάρκεια δύο χρόνια. Στόχος του είναι η ανάπτυξη ενός
προγράμματος το οποίο θα προετοιμάσει τους νέους/ες για να εργαστούν στην ελεύθερη
αγορά και στην διαχείριση και οργάνωση του ελεύθερου χρόνου τους.
Το πρόγραμμα περιέχει δραστηριότητες που προάγουν τη κοινωνικοποίηση, την οργάνωση
του ελεύθερου χρόνου, την ανάπτυξη εργασιακών συνηθειών, εκμάθηση δραστηριοτήτων
καθημερινής ζωής, ανάπτυξη υλικού προβολής, κυκλοφοριακή αγωγή, επισκέψεις σε
εργασιακούς χώρους, τράπεζες, εφορία κ .ά.
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V. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το «Θεοτόκος» προσπαθεί διαρκώς να επικοινωνεί με την κοινότητα και να βρίσκεται σε
συνεχή εγρήγορση και ενημέρωση. Για αυτό το λόγο, επιδιώκει να συμμετέχει σε διάφορα
εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, καθώς και να διοργανώνει ημερίδες, σεμινάρια, πολιτιστικές και
αθλητικές εκδηλώσεις κλπ. Επίσης, το προσωπικό του «Θεοτόκος» συμμετέχει ενεργά σε
ημερίδες, εκδηλώσεις και συνέδρια άλλων φορέων, παρουσιάζοντας ενδιαφέρουσες εισηγήσεις
τόσο για επιστημονικά θέματα όσο και για το έργο και τις υπηρεσίες του «Θεοτόκος».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ
Αυτή τη στιγμή το «Θεοτόκος» είναι μέλος στα εξής Επιστημονικά Δίκτυα καθώς και
στις ακόλουθες Διακρατικές Συνεργασίες:
ΕΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
1

Δημιουργία και συμμετοχή στην Ελληνική Εταιρεία Υποστηριζόμενης

1997

Εργασίας (Eλ.Eτ.Yπ.E.)
2

«Μαζί για το Παιδί» μέσω της Οργάνωσης «Φίλοι του Ιδρύματος

1999

ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
3

Δίκτυο «ΝΕΑ ΠΟΛΙΣ» της Δυτικής Αττικής

2006

4

Δίκτυο «Όλοι Μαζί για την Ένταξη» το οποίο αποτελείται από το

2007

«Θεοτόκος»,

την

“TACT

Hellas”,

«Το

Πέταγμα»

και

την

«ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε.» και αποδεικνύει την εμπλοκή και την επιστημονική
στήριξη του «Θεοτόκος» σε πρόγραμμα Αυτόνομης Διαβίωσης
ατόμων με αναπηρία μαζί με γονείς

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
1

E.U.S.E. European Union for Supported Employment - Ευρωπαϊκή

ΕΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1997

Ένωση Υποστηριζόμενης Εργασίας
2

E.P.R. European Platform for Rehabilitation – Ευρωπαϊκή

2002

Πλατφόρμα για την Αποκατάσταση
3

Aaidd American Association on Intellectual Developmental

2008

Disabilities – Αμερικάνικη Ένωση για Γνωστικές Αναπτυξιακές
Αναπηρίες
4

EASPD European Association of Service Providers for Persons with

2008
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Disabilities – Ευρωπαϊική Ένωση Φορέων για Άτομα με Αναπηρίες

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
Το Κέντρο "Θεοτόκος" συμμετέχει στην οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων με στόχο
τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών του για άτομα με
νοητική υστέρηση και τις οικογένειές τους, όπως επίσης και της προσφερόμενης εκπαίδευσης
του προσωπικού του.
Γ’ Κυπροελλαδικό Συνέδριο για την Νοητική Υστέρηση
Στις 4-5 Απριλίου 2008, διεξήχθη στην Λευκωσία της Κύπρου, σημειώνοντας
μεγάλη επιτυχία, το Γ’ Κυπροελλαδικό Συνέδριο για την Νοητική Υστέρηση με τίτλο
«Ποιότητα ζωής – Σεξουαλικότητα και διαβίωση».
Συνδιοργανωτές του Συνεδρίου εκτός από το «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.), ο Ερμής, η
ΕΣ.Ε.ΕΠ.Α., το «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» και το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου από τη Κύπρο όπου
και φιλοξενήθηκε το Συνέδριο.
Το «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» συμμετείχε με ένα βιωματικό εργαστήρι, με θέμα: «Συμμετοχή

των γονιών σε προγράμματα Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης για άτομα με Ν.Υ.» το
οποίο συντονίστηκε από την Κα Τζην Παπαντωνοπούλου, Προϊσταμένη της Ψυχολογικής
Υπηρεσίας του «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» και την Κα Ευδοξία Σιδηροπούλου Προϊσταμένη της Κοινωνικής
Υπηρεσίας

του

«ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

καθώς

επίσης

και

με

μια

εισήγηση

με

θέμα

«Εργοθεραπευτική παρέμβαση στα πλαίσια της προκατάρτισης για την ανάπτυξη
της αυτονομίας σε νέους με Ν.Υ.» από τον κο Τσιφό Θεόφιλο εργοθεραπευτή –
εκπαιδευτή του «ΘΕΟΤΟΚΟΣ».
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«Κρατώντας το Μέλλον των Παιδιών μας στα Χέρια μας»
Με την ευγενική χορηγία της Α.Ε. του Βρετανού Πρέσβη κου Simon Gass και της
συζύγου του κας Marianne πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Κρατώντας το Μέλλον
των Παιδιών μας στα Χέρια μας» στην Βρετανική Πρεσβευτική κατοικία την Παρασκευή
18 Απριλίου 2008.
Η ημερίδα διοργανώθηκε στα πλαίσια του Δικτύου «Όλοι Μαζί για την Ένταξη»
(Θεοτόκος, Tact Hellas και «ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ») και απευθυνόταν σε γονείς και επαγγελματίες.
Η ομοσπονδία Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α., συν-διοργανωτής, ανέλαβε την οικονομική κάλυψη της
ημερίδας, δηλαδή μετάφραση και διαμονή σε ξενοδοχείο των ξένων ομιλητών. Το catering
προσφέρθηκε από την σύζυγο του κου Πρέσβη.
Κατά γενική ομολογία η ημερίδα σημείωσε επιτυχία, σύμφωνα με τα λεγόμενα όλων
όσων την παρακολούθησαν.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ/ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
Η Πασχαλινή Εορταγορά του «Θεοτόκος» οργανώθηκε στο χώρο του
«Θεοτόκος» την Κυριακή 13 Απριλίου 2008. Η εκδήλωση εμπλουτίστηκε με το κοινό
μουσικό πρόγραμμα
Λεμπέση

της Χορωδίας

ο οποίος αποδεχόμενος

του

Κέντρου

πρόθυμα

μας

με

την πρόσκληση

τον τραγουδιστή κο Γιώργο
των μελών του σωματείου

«Φίλοι του Θεοτόκος» διασκέδασε τους παρευρισκόμενους με τα κεφάτα τραγούδια του,
και επικοινώνησε με τους νέους του Κέντρου, και όχι μόνο, υπογράφοντας στο τέλος
πολλά αυτόγραφα.
----------------------------------------------------------Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το «Θεοτόκος» τίμησε την μνήμη της Αειμνήστου
Ιδρύτριας και

Προέδρου του Διοικητικού

Συμβουλίου Μαρίας Αλεξάνδρου

Παπάγου, διοργανώνοντας Αθλητικές Εκδηλώσεις στον χώρο του κέντρου μας στις 15 και
16 Μαΐου 2008.
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Στα ομαδικά παιχνίδια και στους αγώνες στίβου τα οποία και αποτέλεσαν τα δρώμενα
της πρώτης μέρας των εκδηλώσεων έλαβαν μέρος 223 εκπαιδευόμενοι από όλα τα τμήματα
του κέντρου. Στους συμμετέχοντες απονεμήθηκαν μετάλλια και βραβεύτηκαν με διπλώματα
που αντιπροσώπευαν την θέση που κατέκτησαν στους εν λόγω διαγωνισμούς.
Οι Αθλητικές Εκδηλώσεις έκλεισαν στις 16 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα
Αθλητικών Επιδείξεων το οποίο και περιλάμβανε αρχικά έναν αγώνα μπάσκετ μεταξύ της
ομάδας του σχολείου μας και την ομάδα Λυκείου των Άνω Λιοσίων με σκόρ 24-25 υπέρ της
φιλοξενούμενης ομάδας. Τα μικρά του νηπιαγωγείου και της πρώιμης του κέντρου μας
έδωσαν μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή νότα χαράς, συμμετέχοντας στις κατάλληλες για το
επίπεδό τους ψυχοκινητικές δραστηριότητες. Ακολούθησε επίδειξη τεχνικών δεξιοτήτων σε
αθλήματα όπως το μπάσκετ, το βόλεϊ, ο δρόμος μετ’ εμποδίων και η ποδηλασία. Ιδιαίτερα
ξεχωριστή ήταν η παρουσία των νεαρών εκπαιδευομένων που παρουσίασαν μια χορογραφία
ρυθμικής με μπάλα υπό τη μελωδία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Τη γιορτή έκλεισαν οι νέοι και
οι νέες του Ιδρύματος, χορεύοντας παραδοσιακούς χορούς από την Ήπειρο και παρασύροντας
πλήθος κόσμου στο τέλος να χορέψει μαζί τους στο ξέφρενο ρυθμό του Χασαποσέρβικου ενώ
χιλιάδες χαρτάκια πλημμύρισαν με χρώμα τον καταγάλανο Αθηναϊκό ουρανό.

Ετήσιος Απολογισμός 2008
42/55

Η Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά του «Θεοτόκος» οργανώθηκε την Κυριακή
14/12/2008 στο χώρο του «Θεοτόκος». Την εκδήλωση πλαισίωσε η χορωδία του
«Θεοτόκος» σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με Χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Στη διεξαγωγή της
Χριστουγεννιάτικης αγοράς συνέβαλλαν ουσιαστικά:


οι νέοι της κατάρτισης δημιουργώντας τα είδη που προωθήθηκαν και συμμετέχοντας
στη διαδικασία της πώλησης



οι εκπαιδευτές της κατάρτισης εκπαιδεύοντας και καθοδηγώντας τους νέους



εκπαιδευτές και προσωπικό του «Θεοτόκος» καλύπτοντας τις ανάγκες πώλησης των
προϊόντων



Σπουδαστές Εργοθεραπείας και Κοινωνικής Εργασίας (6) προσφέροντας εθελοντική
εργασία και

Ετήσιος Απολογισμός 2008
43/55



Οι κυρίες του σωματείου «Φίλοι του Θεοτόκος» οι οποίες βοήθησαν στην παρασκευή
εδεσμάτων και προσέφεραν είδη δώρου για πώληση.

Όπως

κάθε

χρόνο

έτσι

και

φέτος

την

Τρίτη

23

Δεκεμβρίου

2008

πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο μας η Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας. Την
Πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου μας Κα Δομινή Σαρρή. Στην
εκδήλωση τραγούδησε η χορωδία του «Θεοτόκος» Χριστουγεννιάτικα τραγούδια αλλά και
μοντέρνους ρυθμούς. Στην εκδήλωση μας παρευρέθησαν αρκετά πολιτικά πρόσωπα εκ των
οποίων και ο Κος Λευτέρης Ζαγορίτης, ο οποίος πρόσφερε δώρα στους νέους μας και
παρακολούθησε την εκδήλωση.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ & ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τέλος επτά (7) μέλη του Επιστημονικού προσωπικού έκαναν διάφορες παρουσιάσεις
σε ημερίδες και συνέδρια που οργανώθηκαν τόσο από εξωτερικούς φορείς όσο και από το
«Θεοτόκος». Αναλυτικά:
Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
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1

8/2/2008

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π.

28/3/2008

ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΜΕ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΣΔΕΟ
<<ΕΔΡΑ>>

ΚΑΤΣΟΥΔΑ
ΚΑΙΤΗ

31/3/2008

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ SUPER
MARKET
"ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ"

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΜΕΑ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ
ΌΠΩΣ ΚΕΝΤΡΑ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ,
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ,
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΑ,
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Κ.Α.

Α.Β.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΤΕΛΑΡΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ &
ΚΑΤΣΟΥΔΑ
ΚΑΙΤΗ

13/4/2008

ΚΥΚΛΟΙ ΜΗΤΕΡΩΝ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ "Ο ΑΠ.
ΠΑΥΛΟΣ" ΣΤΡΕΣ ΣΤΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ

ΣΤΡΕΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ
ΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ JOHNSON &
JOHNSON ΚΑΙ ΤΟΥ EPR ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ
ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΞΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΩΙΜΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΘΕΟΤΟΚΟΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΑΡ'
ΑΝΘΡΩΠΟ ΙΣΤΑΤΑΙ

ΘΕΟΤΟΚΟΣ
ΠΕΤΑΓΜΑ
TACT-HELLAS

19/6/2008

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΘΕΟΤΟΚΟΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΩΝ
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

19/6/2008

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΩΙΜΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΩΝ
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

26/6/2008

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

26/6/2008

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΣΟΥΔΑ
ΚΑΙΤΗ

2

3

4

5
15/4/2008

6

18/4/2008

"ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΖΩΗ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΟΥ ΣΤΑ
ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ" ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ"

7

8

Α/Α

9

10

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π.,
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΩ,
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Α.,
ΚΑΤΣΟΥΔΑ Κ.,
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Β.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
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ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Μέσα στο 2008 εγκρίθηκε το πρόγραμμα Leonardo da Vinci από το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Στο πρόγραμμα European Supported Employment Toolkit-ESET
συμμετέχουμε σαν εταίροι της E.U.S.E. (Ευρωπαϊκή Ένωση Υποστηριζόμενης Εργασίας), με
σκοπό την δημιουργία εργαλείων, τα οποία θα αναπτύξουν και θα βελτιώσουν τις δεξιότητες
των επαγγελματιών που εργάζονται σε υπηρεσίες Υποστηριζόμενης Εργασίας. Ο κωδικός του
προγράμματος είναι : 2008-1-GB2-LEO04-00109_7.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Το

«Θεοτόκος»

συνεργάζεται

άψογα

όλα

αυτά

τα

χρόνια

με

Κρατικούς

Εκπαιδευτικούς φορείς όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πάντειο
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το ΤΕΙ Αθηνών Τμήμα Εργοθεραπείας και
Κοινωνικής Εργασίας κ.α. διοργανώνοντας εκπαιδευτικές επισκέψεις και ξεναγήσεις για
φοιτητές και σπουδαστές. Επίσης, στο χώρο του «Θεοτόκος» δίνεται η δυνατότητα σε
φοιτητές και σπουδαστές να πραγματοποιούν τη πρακτική τους άσκηση υπό την εποπτεία της
Επιστημονικής Διευθύντριας και του επιστημονικού προσωπικού του Κέντρου μας.
Κατά το Εκπαιδευτικό έτος 2007-2008, συνολικά 20 σπουδαστές έκαναν την πρακτική
τους άσκηση στο «Θεοτόκος». Από τους οποίους 1 από το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 13 από το ΤΕΙ Εργοθεραπείας, 3 από το ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας, 2
από ΤΕΙ Λογοθεραπείας και 1 από το ΙΕΚ Δομή.

ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΜΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Το Πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης απευθύνεται σε παιδιά νηπιακής ηλικίας (3-5
ετών) τα οποία παρουσιάζουν ανεπάρκειες σε διάφορους τομείς ανάπτυξης. Σκοπός του
προγράμματος είναι η έγκαιρη και κατάλληλη αντιμετώπιση των παιδιών, ώστε να υπάρξει πιο
ομαλή ένταξή τους σε εκπαιδευτικό Πλαίσιο.
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Κατά το Εκπαιδευτικό έτος 2007-2008, συνολικά 10
εκπαιδευόμενοι εντάχθηκαν σε Γενικά και Ειδικά σχολεία και
Νηπιαγωγεία.

Από αυτά ένα εντάχθηκε σε Γενικό Σχολείο, 6 σε

Ειδικά Σχολεία και 3 σε Γενικά Νηπιαγωγεία. Συχνά οι γονείς δεν
αποδέχονται πρόταση της Διεπιστημονικής Ομάδας προκειμένου να
ενταχθεί σε Ειδικό σχολείο το παιδί τους και προτιμούν να παραμείνει στο «Θεοτόκος», κάτι
που σημαίνει ότι ο ανωτέρω δείκτης ένταξης είναι χαμηλότερος από ότι θα έπρεπε.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τα τελευταία χρόνια ο εθελοντισμός έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στην χώρα μας.
Εθελοντές με διάφορες ειδικότητες και από διάφορες ηλικίες προσφέρουν το έργο τους στους
τομείς της υγείας, του αθλητισμού, της προνοίας και των υπηρεσιών έκτακτων αναγκών.
Έτσι και στο «Θεοτόκος», οι εθελοντές προσφέρουν σημαντική βοήθεια στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση ατόμων με νοητική υστέρηση. Η Εθελοντική Υπηρεσία του
Κέντρου λειτουργεί με Υπεύθυνη την κα Τζην Παπαντωνοπούλου. Εκεί πραγματοποιείται η
εξεύρεση, επιλογή και ένταξη των εθελοντών σε όποια τμήματα υπάρχει ανάγκη για βοήθεια.
Πάνω από 100 εθελοντές έχουν συνεργαστεί μαζί μας προσφέροντας αποτελεσματικό έργο
σαν «βοηθοί» του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε προγράμματα αυτοεξυπηρέτησης,
κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης εργασιακών δεξιοτήτων.
Για όλους σχεδόν τους εθελοντές η εμπειρία της εθελοντικής αμισθί εργασίας στο
«Θεοτόκος» ήταν πολύ χρήσιμη πρακτική άσκηση και σε προσωπικό επίπεδο τους έδωσε
μεγάλη ικανοποίηση.
Για το εκπαιδευτικό 2007-2008 τέσσερις (4) εθελοντές προσέφεραν αμισθί εθελοντική
εργασία στο «Θεοτόκος».

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
Το σωματείο «Φίλοι του Θεοτόκος» είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που
ιδρύθηκε το 1997, με αποκλειστικό σκοπό την ηθική και υλική ενίσχυση του μεγάλου
κοινωνικού έργου του Ιδρύματος «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ».
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Μετά από 10 χρόνια σαν «ΦΥΛΛΩΣΙΑ – Φίλοι του Ιδρύματος Θεοτόκος»
αποφασίσθηκε να απλοποιηθεί το όνομα και να χρησιμοποιείται μόνον το «Φίλοι του
Θεοτόκος», προς αποφυγή διαφόρων παρανοήσεων.
Οι

«Φίλοι

του

Θεοτόκος»

χρηματοδοτούν

αποκλειστικά,

εξειδικευμένα

πρωτοποριακά προγράμματα, που βοηθούν τα παιδιά και νέους με νοητική υστέρηση και
άλλες αναπτυξιακές ανεπάρκειες να μαθαίνουν να ζουν, να εργάζονται και να συμμετέχουν
στην καθημερινή ζωή.
Με την βοήθεια του σωματείου, ολοκληρώθηκε το Κέντρο Εργασιακής Προετοιμασίας
και Προώθησης (ΚΕΠΠ) στους χώρους του Ιδρύματος. Λειτουργεί κανονικά από την αρχή της
εκπαιδευτικής χρονιάς 2007-2008 με 15 νέους 20-25 ετών, με σκοπό να τους προετοιμάσει να
βρουν δουλειά και να τους υποστηρίξει όσο χρειάζεται στον χώρο της εργασίας τους.
Επίσης, οι «Φίλοι του Θεοτόκος» μέσω της εταιρείας Johnson & Johnson
στηρίζουν οικονομικά το Πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης για παιδάκια 3-5 ετών, το
οποίο λειτουργεί εδώ και δυο χρόνια με μεγάλη επιτυχία και υπάρχει μεγάλη ζήτηση να
δημιουργηθεί και μια νέα ομάδα παιδιών. Ειδικοί παιδαγωγοί και λογοθεραπευτές, μετά από
έγκαιρη διάγνωση, βοηθούν παιδάκια με αναπτυξιακές δυσκολίες να ενταχτούν σε κανονικά
σχολεία. Μέχρι τώρα έχουν ενταχτεί σε κανονικό δημοτικό 14 παιδιά.
Το σωματείο προσφέρει υποτροφίες για εκπαιδευτικά συνέδρια και σεμινάρια για το
προσωπικό του «Θεοτόκος», καλύπτοντας το κόστος των συνεδρίων και όλα τα έξοδα
μετακίνησης και διαμονής.
Κατά το έτος 2008, η Επιστημονική Διευθύντρια κα Παναγιώτα Παπανικολοπούλου
παρακολούθησε το συνέδριο “EQUASS EXCELLENCE AUDITOR TRAINING” που
διοργανώθηκε από το EPR στις Βρυξέλλες από 25 - 27 Φεβρουαρίου.
Η

κα

Χρυσάνθη

Αρτελάρη,

Κοινωνική

Λειτουργός,

παρακολούθησε

το

Γ’

Κυπροελλαδικό Συνέδριο για την Νοητική Υστέρηση με τίτλο «Ποιότητα ζωής –

Σεξουαλικότητα και Διαβίωση» που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου, στις 45 Απριλίου.
Στις

29 και 30 Σεπτεμβρίου η κα Μαρία

Μελανίτη, Υπεύθυνη Ποιότητας

παρακολούθησε το συνέδριο “EQUASS ASSURANCE AUDITOR TRAINING” που
διοργανώθηκε από το EPR στην Κοπενχάγη της Δανίας, προκειμένου να εκπαιδευτεί σε
θέματα ποιότητας.
Το σωματείο «Φίλοι του Θεοτόκος» εργάζεται διαρκώς για την εξεύρεση πόρων
μέσω συνδρομών, δωρεών και εκδηλώσεων για να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του
Ιδρύματος.
Κατά το έτος 2008 διοργανώθηκαν δύο βραδιές θεάτρου, την Τετάρτη 28 Μαΐου στο
θέατρο Αθηνών με το έργο «Διονυσιακή Νύχτα» στο οποίο πρωταγωνιστoύσε κα Μπέτυ
Λιβανού και την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου με το έργο «Ήρωες» στο Θέατρο «Μικρό Παλλάς»
στο Citylink.
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Το σωματείο «Φίλοι του Θεοτόκος» είναι μέλος της Ομοσπονδίας «ΜΑΖΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ».

VΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Απόσπασμα Απολογισμού Διαχειριστικού έτους 2008
Απολογισμός 2008
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Ο εγκριθείς προϋπολογισμός του 2008 ψηφίσθηκε από το Δ.Σ. του Ιδρύματος
(523/3.7.07) και διαβιβάσθηκε στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας
Αθηνών, τομέας Δυτ. Αττικής με το υπ’ αριθμ. (797/19.7.07) έγγραφο του
Ιδρύματος, για ποσό εσόδων-εξόδων που ανέρχονται σε 3.780.000,00 ευρώ.
Αποτελέσματα χρήσεως και Ισολογισμός.
Έγινε απογραφή στις 31/12/2008 όλων των παγίων στοιχείων και πάσης φύσεως
υλικών. Έτσι υπολογίσθηκαν τα αναλωθέντα υλικά καθώς και οι αποσβέσεις της
χρήσεως αυτής. Βάσει των στοιχείων της απογραφής, έγιναν οι απαραίτητες
λογιστικές εγγραφές και υπολογίσθηκε το αποτέλεσμα της χρήσεως του 2008.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατορθώσαμε να καλύψουμε σχεδόν το 100% των
απαιτήσεών μας από τα Ασφαλιστικά Ταμεία, ενώ και για το 2008 η Κρατική
Επιχορήγηση δεν ξεπέρασε το 50% του προϋπολογισμού μας επί του συνόλου των
εξόδων.
Επίσης, το ύψος των λειτουργικών μας εξόδων διατηρήθηκε στα πλαίσια των
προϋπολογισθέντων ποσών με αποτέλεσμα το ικανοποιητικό ετήσιο κόστος ανά
εκπαιδευόμενο.
Το ετήσιο κόστος ανά εκπαιδευόμενο, σε σύνολο 360, του Ιδρύματος μας για το
2008 διαμορφώνεται σε 9.900,00 ευρώ

ΔΩΡΕΕΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Θα αποτελούσε σημαντική παράληψη να μην αναφερθούμε στους μεγάλους ευεργέτεςδωρητές οι οποίοι στήριξαν και στηρίζουν το έργο του Ιδρύματος «Θεοτόκος».
Ευχαριστούμε θερμά:
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
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Μαρία Αλεξ. Παπάγου



Μποδοσάκης Αθανασιάδης



Οικογένεια Ν. Γουλανδρή



Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ.



Οικογένεια Παπαστράτου



Κων/νος & Αλίκη Τρυπάνη



Αχιλλέας & Ελισάβετ Κομινού



Οικογένεια Γκέρτσου



Α. Καούσης Α.Ε.



Οικογένεια Θεοδώρου Παπαλεξόπουλου



Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»



Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου



Ιωάννης Ν. Στασινόπουλος



Μίνα Π. Κριεζή



Γιάννης Σ. Κωστόπουλος



Στέλιος Χατζηιωάννου



Οικογένεια Παπάγου



JOHNSON & JOHNSON AE



COSMOTE

ΔΩΡΗΤΕΣ


Οικογένεια Κέδρου



Οικογένεια Φωστηρόπουλου



Επαμεινώνδας Τριανταφυλλίδης



Τάκης Χορν



Οικογένεια Άρη Σιμόπουλου



L’ OREAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.



Πέτρος Γ. Γρυπάρης



Αλέκος Ι. Παππάς



Ανδρέας Λ. Κανελλόπουλος

Κατασκευή νέου Δικτύου Ύδρευσης & Πυρόσβεσης
Κατά τους θερινούς μήνες του έτους 2008 υλοποιήθηκαν στο χώρο μας τρία ιδιαίτερα
σημαντικά έργα, τόσο για την ασφάλεια των εκπαιδευομένων όσο και για τη βιωσιμότητα του
Ιδρύματος, τα οποία επιχορηγήθηκαν κατά 100% από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».
Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» είναι πάντα στο πλευρό μας τα τελευταία χρόνια και
μας στηρίζει ενεργά όποτε το χρειαζόμαστε. Τα έργα αφορούν στην αντικατάσταση του
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παλαιού δικτύου ύδρευσης, λόγω της παλαιότητας, καθώς και στην κατασκευή νέου
συστήματος πυρόσβεσης και δεξαμενής νερού 600μ3.
Με αυτά τα έργα το Ίδρυμα είναι πλήρως προστατευμένο σε περίπτωση πυρκαγιάς
καθώς εκτείνεται σε μια καταπράσινη έκταση 51 στρεμμάτων στο Δήμο Ιλίου. Επίσης, το νέο
σύστημα άρδευσης και η δεξαμενή νερού μας εξασφαλίζουν τη καλύτερη διαχείριση των
αποθεμάτων νερού καθώς και τη διατήρηση των δέντρων και φυτών στον αύλειο χώρο του
«Θεοτόκος».

Για το έτος 2008 ευχαριστούμε θερμά για τις ευγενικές τους δωρεές τους:

1

"ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

5

STAVROS NIARXOS FOUNDATION

2

ΙΔΡΥΜΑ " ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ "

6

ALPHA BANK

3

JOHNSON & JOHNSO CORPORATE

7

ΓΚΕΡΤΣΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

4

MARFIN EGNATIA BANK

8

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
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JOHNSON & JOHNSO HELLAS AE

55

ΝΙΧΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ

10

ANDRIAKI SHIPPING COMPANY LTD

56

ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

11

PLUS PRODUCTIONS

57

ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12

ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

58

ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΝΙΚΑΙΑΣ

13

ΝΩΣΙΣ Ε.Π.Ε.

59

ΑΝΝΑ ΛΕΩΝ. ΠΑΠΑΓΟΥ

14

INTRACOM A.E. THΛΕΠ/ΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

60

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

15

ΣΤΑΣΙΝ0ΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

61

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

16

ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

62

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

17

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

63

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΤΖΟΥΝΗ

18

ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

64

19

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

20

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε.

65

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

21

ANATRON FOOD SERVICE

66

ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ-ΚΕΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

22

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΟΛΗ

67

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΓΙΟΥΛΑ

23

ΜΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

68

ΓΚΟΥΣΚΟΥ Α ΜΑΝΤΩ

24

ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

69

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

25

ΣΥΝΕΡΓ.ΓΡΑΦ.ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

70

ΤΣΕΡΕΖΟΛΕ ΕΡΡΙΚΟΣ

26

ΠΕΣΤΡΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

71

ΝΥΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ

27

N.J. GOULANDRIS MARITΙΜΕ Ι.Ν.C.

72

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

28

ΤΑΣΣΗ ΑΝΝΑ

73

ΚΑΛΟΥΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

29

OPTIMA A.E.

74

ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡIΣΤΙΝΑ

30

ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

75

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ EURODRIP

31

ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

76

ΕΛΛ.ΕΠΙΣΤ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

32

ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

77

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

33

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ

78

ΒΕΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣ & ΚΑ

34

ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

79

ΔΩΡΕΑ

35

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β6 & Γ8

80

ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΟΦΙΑ

36

ΜΥΓΙΑΚΗ-ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

81

ΤΣΙΜΩΝΙΔΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ

37

NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

82

ΔΩΡΕΕΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ

38

ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

83

ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ

39

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

84

ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

40

ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ

85

ΒΡΕΤΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

41

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

86

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΠΑ

42

Ο.Μ.Μ.Ε. Α.Ε.

87

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ-ΚΑΜΟΥΔΗ ΦΑΝΗ

43

ΠΕΡΡΑΚΗ ΕΒΕΛΙΝΑ

88

ΠΛΕΣΤΗΣ Α.Ε.

44

COMMUNICATION SERVICE CREATIVE

89

ΚΟΝΤΑΞΗ-ΜΠΑΚΑΛΗ ΝΙΚΗ

45

ΚΑΡΑΜΑΔΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

90

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

46

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

91

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΟΛΥΒΑ & ΓΛΑΡΟΥ

47

Κος & Κα Ι. ΒΕΖΑΝΗ

92

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΤΡΙΚΑ ΛΙΑ

48

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΜΕΛΗ Δ.Σ.

93

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ

49

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ

94

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

50

ΣΥΛ/ΓΟΙ 1 & 19 ΔΗΜ.ΣΧ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

95

ΠΑΛΛΗΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΡΓΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

51

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Κ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

96

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

52

SPORTDAY A.E.Π.E.E.

97

ΜΑΝΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

53

ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

98

ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

54

ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

99

ΝΟΜΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

9
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100

ΚΑΡΔΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

122

ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

101

ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

123

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ & ΚΑΙΤΗ

102

ΕΛΑΦΡΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ

124

ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ ΔΩΡΟΘΕΑ

103

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

125

ΑΝΤΩΝΟΛΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

104

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΟΦΙΝΣ

126

ΒΛΑΧΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

105

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

127

ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

106

ΔΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

128

ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

107

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

108

ΥΠΟΥΡ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 129
ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
130

109

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

131

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

110

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΙΩΑΝΝΗΣ

132

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

111

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΩΡΑ

133

ΚΟΛΤΣΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

112

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

134

ΠΑΠΑΡΑ ΕΛΕΝΗ

113

ΤΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ

135

ΚΑΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

114

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ

136

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

115

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡ.

137

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ Δ. ΕΛΕΝΗ

116

ΜΑΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

138

ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

117

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

139

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

118

ΜΠΕΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

140

ΜΑΝΑΦΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

119

ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

141

ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

120

ΧΑΛΒΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

142

ΒΟΥΛΒΟΥΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

121

ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΟΥΛΑ
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